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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Ciechanów 

Plac Jana Pawła II 

06-400 Ciechanów  

Zaprasza podmioty posiadające stosowne uprawnienia do złożenia oferty na wykonanie 

zamówienia pod nazwą: 

 

Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty lub zespołu 

biegłych/specjalistów w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych, 

melioracji wodnej, dotyczących zmiany stanu wody na działkach nr 879/6 i 879/8 

obręb 40, położonych przy ul. Płockiej 40A w Ciechanowie, przez Gminę Miejską 

Ciechanów, poprzez wykonanie inwestycji związanej z rewitalizacją wieży ciśnień 

usytuowanej na działce nr 945/1 położonej w bezpośrednim sąsiedztwie w/w działek. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty lub zespołu 

biegłych/specjalistów w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych, 

melioracji wodnej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym. 

2. Ekspertyza powinna zawierać miedzy innymi:  

a) Opis istniejącego stanu wody na gruncie działek nr 40-879/6 i 40-879/8 oraz nr 40-

945/1, ze wskazaniem pomiarów, map sytuacyjnych, pełnej analizy hydrologicznej i 

hydrogeologicznej, w  odniesieniu również do danych historycznych, 

b) Analizę działek nr 40-879/6 i 40-879/8 oraz nr 40-945/1, ze wskazaniem powierzchni 

pokrycia działek utwardzeniem trwałym (beton, kostka brukowa itp.) bądź zabudową 

wraz z zagospodarowaniem wody na przedmiotowych działkach, oraz 

zagospodarowaniem wody z dachów budynków.  

c) Dokumentację fotograficzną obecnego stanu wody na gruncie podczas wykonywania 

ekspertyzy, 

d) Stwierdzenie czy zmiana stanu wody istnieje, a w przypadku stwierdzenia zmiany stanu 

wody wskazanie przyczyn,  

 



W sytuacji stwierdzenia zmiany stanu wody określenie:  

e) Kiedy zaistniała zmiana stanu wody na gruntach działek nr 40-879/6 i 40-879/8,  

f) Wskazanie bezpośredniej przyczyny zmiany stanu wody na gruncie działek nr 40-879/6 

i 40-879/8 oraz wpływu inwestycji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechanów, 

związanej z rewitalizacją wieży ciśnień usytuowanej na działce nr 40-945/1 położonej 

w bezpośrednim sąsiedztwie w/w działek, 

g) Wskazanie jak duża jest zmiana stanu wody na gruncie,  

h) Inne czynniki wpływające na zmianę stanu wody działek nr 40-879/6 i 40-879/8, 

i) Czy zmiana wpływa szkodliwie na działki nr 40-879/6 i 40-879/8 oraz wielkość tego 

wpływu na przedmiotowe działki ,  

j) Czy istnieje bezpośredni związek pomiędzy wykonaniem przez Gminę Miejska 

Ciechanów inwestycji związanej z rewitalizacją wieży ciśnień usytuowanej na działce 

nr 40-945/1 położonej w bezpośrednim sąsiedztwie działek nr 40-879/6 i 40-879/8, a 

zmianą stanu wody na gruncie. 

k) Wskazanie wniosków i zaleceń jakie zamawiający weźmie pod uwagę przy wydawaniu 

decyzji w toku postepowania administracyjnego, w tym wskazanie sposobów 

zapobiegania szkodliwym wpływom zmiany stanu wody zgodnie z art. 234 ust. 3 

Ustawy Prawo wodne.   

2. W celu realizacji niniejszej umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały będące 

w jego posiadaniu potrzebne do wykonania przedmiotu umowy. Pozostałe materiały 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt. 

3. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron 

postępowania administracyjnego toczącego się w tej sprawie, oraz organów 

samorządowych a także innych organów państwowych i instytucji niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy w  zakresie zadawania pytań dotyczących ekspertyzy. 

4. Po sporządzeniu ekspertyzy i przedstawieniu jej Zamawiającemu, Zamawiający zapozna 

się z nią oraz przedstawi ją stronom postępowania toczącego się w tej sprawie.   

5. W przypadku złożenia uwag do opinii przez Zamawiającego lub strony postępowania 

administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się na piśmie i  

uzupełnienia pisemnie ekspertyzy w terminie wskazanym bezpośrednio przez 

Zamawiającego.  

6. Ekspertyza stanowić będzie część materiału w postępowaniu administracyjnym 

prowadzonym w sprawie „zmiany stanu wody na działkach nr 879/6 i 879/8 obręb 40, 

położonych przy ul. Płockiej 40A w Ciechanowie przez Gminę Miejską Ciechanów, 



poprzez wykonanie inwestycji związanej z rewitalizacją wieży ciśnień usytuowanej na 

działce nr 945/1 położonej w bezpośrednim sąsiedztwie w/w działek.” czego efektem 

końcowym będzie wydanie decyzji administracyjnej. W przypadku odwołania się od 

wydanej decyzji przez stronę, Wykonawca może być zobowiązany, do udzielania 

odpowiedzi na zarzuty zgłoszone w odwołaniu, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania 

oraz odniesienia się do zarzutów Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku 

uchylenia w/w decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. O obowiązku 

udzielenia odpowiedzi o której mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje Zamawiający.  

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miasta Ciechanów ekspertyzy, o 

której mowa wyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym 

egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

8. Kryterium wyboru ofert: cena 100 %.  

9. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 

Strony zgodnie ustalają iż termin wykonania umowy może być zmieniony za zgodą stron. 

Umowa może zostać rozwiązana za zgodą stron. 

10. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:  

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo- ofertowy – wg. 

załączonego wzoru formularza cenowo - ofertowego,  

b) dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień w związku z 

prowadzonym postępowaniem administracyjnym.   

11. Ofertę należy złożyć  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów (parter), ul. 

Wodna 1 do dnia 20 maja 2020 r. Oferta powinna być umieszczona w zabezpieczonej 

kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres 

wykonawcy, z adnotacją: 

Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty lub zespołu 

biegłych/specjalistów w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych, 

melioracji wodnej, dotyczących zmiany stanu wody na działkach nr 879/6 i 879/8 obręb 

40, położonych przy ul. Płockiej 40A w Ciechanowie, przez Gminę Miejską Ciechanów, 

poprzez wykonanie inwestycji związanej z rewitalizacją wieży ciśnień usytuowanej na 

działce nr 945/1 położonej w bezpośrednim sąsiedztwie w/w działek. 

Lub mailowo na adres: imios@umciechanow.pl , w tytule proszę podać: Oferta dot. 

ekspertyzy i sporządzenia opinii zmiany stanu wody- rewitalizacja wieży ciśnień. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

13. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest umowa.   



14. Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w 

pokoju nr 123 Urzędu Miasta Ciechanów. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z 

Wykonawcami jest podinspektor  Piotr Dworecki  pod nr tel. 23 674 92 85, e-mail: 

imios@umciechanow.pl 

 

 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 

/-/ Iwona Kowalczuk 
 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 


